Během ledna 2021 bude nutné přeladit všechny přístroje připojené na kabelovou televizi v
Ostrově. Při respektování několika základních pravidel zvládne ladění každý uživatel.
Postup jak naladit televizor na kabelové televizi krok za krokem.
1.
2.
3.
4.
5.

Vstup do MENU
Zvol NASTAVENÍ
Vyber AUTOMATICKÉ LADĚNÍ
Vyber druh připojení KABEL
Spusť LADĚNÍ
Připojený televizor naladí všechny dostupné programy ze zvolené nabídky a také je
seřadí do pořadí dle poskytovatele. Takto jednoduše popsaný postup však má několik
úskalí, která popisujeme dále

Vstup do MENU nastavení je zcela snadný u starších přístrojů, které mají takto označené
tlačítko přímo na ovladači. Kromě MENU bývá označeno SETTING, SET nebo jen
symbolem ozubeného kolečka. Problém asi nastane u moderních chytrých televizorů s řadou
inteligentních a internetových funkcí. Tam nás tlačítko MENU často označené nějakým
výrazným symbolem naviguje do nabídky aplikací, tedy ne do vlastního nastavení přístroje.
Abychom se dostali do vlastního ladění, musíme se v nabídce aplikací proklikat obvykle až na
konec seznamu. Tam bývá ukryté menu pro technické nastavení televizoru. Často ale jen pro
základní nastavení funkcí, pro ladění obvykle musíme jít až na položku DALŠÍ
NASTAVENÍ. Tady již obvykle najdeme položku LADĚNÍ a postupujeme podle postupu
popsaného výše. Důležité je mít pro tuto činnost originální dálkový ovladač. Většina
neoriginálních univerzálních ovladačů ladění televizoru neumožňuje.
Pokud jsme se úspěšně dostali až do položky LADĚNÍ někdy označené také symbolem
antény, vybereme položku AUTOMATICKÉ LADĚNÍ. Televizor nás může varovat, že
odstraní všechny naladěné programy. Toto potvrdíme a pokračujeme dále. Další postup se
bude lišit podle konkrétního typu TV. Velice důležité je zadat správné připojení. Často
označované jako KABEL, KABELOVÁ TV nebo DVB C. Některé TV se dále dotazují na
způsob automatického ladění (RYCHLÉ, PODROBNÉ, ÚPLNÉ, SÍŤOVÉ). Univerzální
volba je ÚPLNÉ nebo PODROBNÉ. Někdy je potřeba zadat další parametry. Počáteční
frekvence 330 MHz nebo 330 000 kHz, modulace QAM 256, SR 6900. Po zadání těchto
hodnot a spuštění ladění již TV naladí všechny dostupné programy. Některé TV se dotazují
před nebo i po naladění, zda chceme seřadit programy automaticky podle poskytovatele. Toto
doporučuji potvrdit. Rovněž potvrdíme, pokud se TV dotazuje na vyhledání SÍŤOVÝCH
FREKVENCÍ nebo SÍŤOVÝCH INFORMACÍ.
Při dodržení tohoto základního obecného postupu se téměř jistě povede TV naladit. V případě
selhání je ještě možné uvést televizor do továrního nastavení (stav jako po vybalení nového
přístroje) a provést instalaci podle předem naprogramovaného originálního průvodce –
postupovat dle pokynů na obrazovce. Tento postup však vyžaduje nastavení všech funkcí a
bývá obtížnější než prosté naladění.
Před naladěním nemanipulujte s kabeláží. Nově se bude vysílat na stejných parametrech, jen
na jiných frekvencích. Pokud byl televizor funkční až do přeladění hlavní stanice, vyžaduje
pro zprovoznění jen spuštění automatického ladění. Pokud si s naladěním neporadíte,
objednejte si přeladění od našeho pracovníka na telefonu 355 335 735. Výjezd a práce s
laděním je zpoplatněna částkou 300 Kč.
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